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Naturbite Andean Black Maca aumenta a libido e tem propriedades de aumento da fertilidade. Maca é um
estimulante natural do organismo.

DESCRIPCIÓN
Naturbite Andean Black Maca é uma planta herbácea originária dos Andes do Peru e da Bolívia, onde é
cultivada não só pelas suas qualidades nutricionais como potenciador do metabolismo, mas também pela
sua fama, que sustenta que as suas raízes possuem propriedades que aumentam a fertilidade. melhorar a
libido. Os países que mais demandam maca são: UEA (Emirados Árabes Unidos), Grécia, Indonésia, Líbano,
Paquistão, Omã, Arábia Saudita ou Eslováquia, entre outros. Maca é um alimento muito completo, é rico
em proteínas e aminoácidos essenciais. A maca é fonte de fibras naturais, é ética em carboidratos
complexos e rica em vitamina C. Contém também vitaminas A e C. A maca é fonte de cálcio, ferro,
potássio, manganês, cobre e zinco. Que efeitos tem a Maca Negra nas mulheres? Black Maca aumenta a
densidade óssea, protegendo contra a osteoporose e reduzindo o estresse. Da mesma forma, Black Maca
também é indicado em mulheres na menopausa, nessa fase da mulher, a diminuição gradativa do
estrogênio gera desconfortos como secura vaginal, ondas de calor, insônia, alterações de humor; Black
Maca demonstrou diminuir esses efeitos indesejados em mulheres. Que efeitos tem o Andean Black Maca
Naturbite nos homens? Os homens geralmente apresentam em certa idade um aumento no tamanho da
próstata, isso dificulta a micção. A Maca Negra Andina atua como antiinflamatório e reduz o risco de
câncer de próstata por ser muito rica em glucosinolatos. Que outros efeitos tem Naturbite Andean Black
Maca? Black Maca combate desconforto, estresse, fadiga e depressão devido ao seu conteúdo de
flavonóides. Andean Naturbite Black Maca ou ginseng peruano é um poderoso energizador, que aumenta
o desempenho esportivo, aumenta a massa muscular e melhora o desempenho no esporte. Andean
Naturbite Black Maca é usado para melhorar memória e capacidade de aprendizagem. Existe alguma
relação entre a Maca Negra Andina e a saúde sexual? Andean Black Maca estimula o desejo sexual, ajuda
a melhorar o desempenho sexual e a energia. Além de ter um efeito positivo na fertilidade e no sistema
reprodutivo. Nos homens, aumenta o número de espermatozóides e sua mobilidade. Quanto devo tomar
de Maca Negra Andina Naturbite? Deve tomar um comprimido por dia, com um copo de água e de
preferência com alimentos.
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